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A L\~OCE:\CL\ D.\S ALDEL\S 

)[('ns ninigo•, não procurem nns aldeias do ::\linho 
n:; alegrias da innoccncia, as <'andidaq pa,;toras e os pu
ros amorc~ cio camponcz que :una e canta, caza e r<'pro
dnz-sc, cnYclhcc<' e morro sempre {1 ~omhra das suas ar-
1·or<'s ('tn cuja~ r:unaria• a• ::erac:ocs dos pintasilgos lhe 
cantaram o na•C<'r e o :11nar, parc.:x•ndo chorai-o no mor
rer. 

Ai, meus nmigos, n• ahl<•ia~ do Minho ! como aqui l
i o e tôrpc o mdancolico ! como tudo ali degenerou para 
nôjos e tri,tczn~ ? 

A mim mo tinham clito pot>tas umas coisas que ni"o 
ncrcclitci. S1i do :Jfinmda, e Bernardes; Lobo, e Fcrnft0 Al
nrcs; Camô<:'s, o Urnz Garcia; Si\ de Miranda e Quita, os 
qua tro pcntos c:ml<'a<'S tomados do poetas que melodia
Yam lmcolica•, lom·or1•ij <1:1 ~anrta Yida pastoril, Yirtu
de~ do zagRla,s quo faziam corar aH rosa.~ do p\tro otwer
gonbndas! En n:lo accrcditaYn i~to, embora o ntríto do 
dois ROOulo~ cmbaci a~so o lustro dos cor:içocs antigos, e 
complan:i~s<' os cam inho~ fragosos po1· onde os Yicios nã.o 
tinham podido tr<•par IÍ$ montanha~ eh minha patria. 

Que f.-11-to ;.ahia Nl quo de hn muito não se comia 
bolot:i nos arcadicos n•mnnços do scrtil.O, nem as justiças 
dos AffonMs tinham pouco que tc~tilhar com os i;altea
<loroo· nodurno~ que ('llY<'l'J:::wam de 1li:t o ~urri'tO e can
t:u-olaYam inn0<·t·a!<'ti cndcixas :is pa~torinlrns ti!o gatunas 
como cllc<. 

X:io oh,tnnto a minha clc.<erençn, o juízo que eu 
fo~m:na das no,<:1~ alilt·iM do )!inho, graças :í proYer
bial cstupitlcz nntiYa c\'nq1wllc g<'ntío, crn assim mesmo 
d, tal tolicl' que dir-~c-in ~<·r cu de !{1. 

Yi,i :w:;o <' ml'io n'um ponto do Minho onde a bes
tid:1<l1' é C"ul:ninant••. Cnitl1•i 11uc a !·impkc-n de,;a pn
rc!h:a· t-Om a inuoct•twi:i. Qut• ª" mulJJ('r<'s trcscalanclo 
a raposinho e no incodt•ntlo da lama, teriam as almas 
Jlmp:1.<. Qfü• os houwns, :im:mdo ht·,tinlmcntc quauto uo 
e.-pirito, ;.offn•,1ri:1111 os i111pl'to~ cio ;.augue, rebatidos pe
lo cx .. 1:1plo d<J seus maior<'s, pelo 111cdo da dc$houra , ou 
pdo ((m·or do inli.•rno. l'rcsnpp11nlm qnc as lides c:im
ptstn\s <'1':\n\ J"(\Ye~adaK <ll' ah\gria:; inotl~msinl~- Que os 
oln·eiro~ na ,·.,ltn d1i l:woim cnnhn .t1n a6 velhas fro,·ns 
de gcus avós. Quo 11s l':lflll rigai; d'um C>Hnpo competiam 
no afinado da,., vo:(('tl com 1U! <lo outro. Qnc o dormir fo
t:gatlo tl"aqnl'llt·" ostomugo~ fruga('s o cl'nqul'llas cabeças 
d1cias ele ccrchro quieto como RC foi;se de g rêda, ijnhn 
nm nlnireccr do luz iu tt-rior, de conscicncin dcs.'lfogada. 

Or:L njnm quo cola illus:10 rolou 1\. Yoragem elas ou

trasl 
Pa-.ci i\. orla da~ cortinh:1~ onde moirl'ja,·:un as mo

çns d:t aldci:1, e 01n·i-n~ cantar ladainhas, e Ycrsos de S. 
Grcgorio. Quedaram do cantar, e romperam n'mn mur
murio monotono: rcs:wam a corôa. 

Procurei-as nos diaR ~anctificndos ó. tarde, entre as 
cnn·nlhcirn.~ 1b su:tYC sombra, no recosto elos Yalados, ou 
nas cscndn~ do cruzeiro, com·crs:rndo os innoccntcs re
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' quebres dos seus nffoctos, já de nnlcm:io legitimados pela 
pureza da intcnc:ão. 

Kão as ,.i. 

E3ta,·am no templo rcsando o tcrc:o cm altos brados, 
alternadmncnte com o Yozcar c.wo d'um homem <lo ba
tina, pastor d"nqucllo rebanho triste e sujo por peniten
cia. 

Depois, ,-i-ns sahir da egr<'jn, com os olhos cm 
terra e ns mão;; cru,adas sobro os seios tumidos. 

Aqui ha Yirtuclc, dis.•e cu entre mim. O padre ma
tou o contentamento cl'esta mocidade, baftjou halito do 
inferno ao coração <l'cstas raparigas e queimou-lhes as ffo 
rcs, sobrcpoz-lhes i\. carga do trabalho incel'santo u 111 de
mouio que as eaYalgn, mcttcu-as n vin dolorosa e cscurn 
do temor do diabo, fignrou-lbcs Deus proprinmcntc pcor 
do que o seu inimigo, invclhcccu estas mulheres aos quinze 
am1os; mas, fl-0 cllas se conformaram, so i·cnunciM·am, so 
conhecem o "alor da renuncia, viio bem, vi10 improtcrivcl
mentc no ceo. Cer to é quo Dous ni10 (jUOritt lauto d'estns 
pohresinhns que tf10 snndo comem o sou pilo. Dous quo 
veste as nnores, e nvclucla as flores, o loirnja nsce:u-ns con
sentirin que ollas, umn YCZ por outrn, folgassem, voltean
do ns suas s:u·ab1111dm1 o cnnlamlo as hanuooiosas canti
lenas qnc já foram o <'Ontentnm<'llto das IK'rras. Deus 
nüo imJ">e<liria, qno, ao domingo, em Y('Z de rc,arcm o 
terço n'uma cnnid:i que trcsC'ala á podridão doM enclm·c
re.'>, cs!in~.<;;cm ao ar fi ne das clcn•zns planeando com os 
!iCUS amigos ela inf:mci1i o futuro dos filhos do ~cu amor 
abenço:1do pelo cura nff:1n·I, que, no JK'rpa,•ar por elles, 
diria entre grave e risonho :ilguma pal:nra docemente 
reprchcn~ivn. Em fim, e•tn~ raparigas j>0<.linm s:ih·nr-~, 
por mais dcsnmpccido c:uninho. Yida t:io • ·111 luz, i<cm co
rnçáo, sem ri<o, Ynlia bem n pena mclhoral-n ainda:\ cus
tn de algun~ annos do purgntorio, por cr usa do.:> pt•cc:ulos 
,·eniacs, se não h1l li\Tar-w tl'l'llcs quom scnt<J o .!::º"º 
de YiYcr alt~rnando canccira e rt'pouso de corpo o alma. 

Dis•c i<to de mim para mim e agoni o digo aos 
leitores com grande Ycrgonha d:\ minlm cnm e muitas 
lngrimas n'cstcs olhos quo a it'rra ha<lo comer. 

Fui ter-me com o~ nnciãos d11 !t•tTa. Uontci-lht'S n 
minha cclific:1ção; e cllcs, º'; Yt•lhacos, rirnm-sc como cy
nicos. 

Por que riam os :mci:ios, cnjM netas cn1lt:n·nm :i 

lndainhn nas Ynrzoas o o tcr~o na cgrc~a? 
Intendi j UC n Yolhico cstnYa canc('I·ada ate 1\. mcdn

l:i dos ossos, quando um l:wrnclor do cahclloa branco< mo 
disse : «Lsto cio bcntorio 6 um:t dcsgraç·a . Os rnissiona
rios vem aqui prégar e confoRsar. Do pulpito abaixo, é 
inferno parn aqui, dcnbos para :1col1I, tormentos somfim, 
a.lmas que vieram elo outro munclo por que não resnYam 
o terço, oulr:1s por que morreram ~cm a YCllCnt o os li
ninhos que elJcs Yendem. Dizem ns rapnrigns que, se 
querem s.'llrnr-sc, deixem os pais, o mães, os maridos e 
os filhos. 

«E ni as r:ip:1rigns pegam a ir todos os dias para o 
contes..«>, não poe m:io cm trnb:ilho nenbum, cortam os 
cnbellos, atam cordas n cinta, e ficam tristes como a uon-
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te. Quando os missiona rios abalam para outra freguczia, os meus crcados, por que clles c:mta,·am as copias do Al
cllas ahi vão ntraz d'elles SO:,inhas por essas serras fora, fageme de Garrett, que disi:uu assim: 
carregadas de comcstivcis, e por la dormem por casa dos 
la nadorcs, e Deus sabe por onde. 

«Quando tornam para casa, vem tolhidinhas; e arru
mam-S-O alli para um canto com o rosario, e pegam a je
juar e a scccar-sc até que, ti. certa confita, mudam de 
rumo. 

-Mudam de nuno?!-atalhei eu, então ellas não 
lernm ao fim a vithi virtuosa?! 

«TÓ carocha! - :respondeu o vclhaoo, fechando o 
olho direito e arregac:ando o beiço de csguêlha.-Aquillo 
passa-lho, consoante cllas s:1ode sua natureza. Umasain
da se ficam confessando com o viga rio todos os oito dias, 
e nl\S idas e voltas lii pelos caminhos,se acertam de encon
trar rapazes eh sua ilqnclla, hi lhe dizem as arolas elo seu 
systo1m\ do vicb, o {1s duas por trez deixam crescer a C.'L

rapinlm o tornam 1\ comer ás horas. A final casam. Ou
tras ... valha-mo Deus, que não sei como o patife elo dea
bo armn. cortas dcsgrnc:as... Quando a gente mal se per
cuta ... sim, um homem qno tem filhas como eu, e cuida 
que as tom sogurns, la com as suas rezns, e vai se não 
quando, como aconteceu n ... J> 

Aqui, o informador nomeou algumas creaturas que 
cu niio conhecia, e desdobrou umas biografias, á conta 
das mesmas, muito para lastimas e desenganes da minha 
boa fé. 

Depois é que cu intrei a esgaravatar no lameiro on
de os missionnrios rebnlçam as suas confessadas e compa
nheiras do apostolado. 

Nem n virtude do j>ejol 
:::foma estreita área d'uma legua a deY:tssidão oom-

1ietia com a cstatistica de qn:tlquer povoado em que as al
mas 

1 
sem missionarios conservadores, se contassem aos 

milhares. 
Os manccbos,os Bicites eJ osinos dos éclogas enchiam 

as ta,·ernns por noite morta e jogavam a esquineta e 
o monte. As velhas, que nito podiam aquecer-se ao fogo 
da mocidade o dos vicies dessa snsão, eram ladras. O 
o,·clhciro d'esto rebanho tinhoso,o Yigario, com uma cau
da do bealns, que lhe queriam como aos seus olhos, ia to
mar eh{, com ollas, em secreto ágape, e sahi:i da catacum
b:\ com o rosto beatifico a resplandecer sant.iclacle. Os me
ninos beij:wnm-lbc as mãos, que nunc.'\ se abriram com 
uma esmola para os necessitados. As moç.~s dà.s nalgas an
chas o caras escnrlntcs beijavam-lhe n fimbria dn batina. 
E ellc, com quarenta sadios annos ele idade, inclinava-se 
t\s suas filhas ospirituacs e disia-lhes: dndai, andai, mi
nhas filhas. Coroai-vos de flores ámanbã, nn volta elas 
ccifas,e ido assim passar á porta dos impios para vos dis
tinguirdes d'clles.J> 

Ora aconteceu que os impiosera eu e a minha familia. 
E as operarias da casa do vignrio coroavam-se de flores 
e passa\'am t\ minha porta cantando o Bemdi.cto e louvado 
~ja. 

O pastor, commensal do hysson e da manteiga das 
minhas scraphicas ,.i$inha~, odiam os meus pequeninos e 

Vh•a o 00880 padre, padre ca~llão 
Que é o noaso santo de 111ais devoção 
Que me hndc c&Zar. E: a mim porque n:lo? 
A todll8, n to<be, quer queira quer o:lo. 

O padre cuidou quo eu inventara as trovas para ul
trage do saccrdocio, e levou a 1uiuha vitu1>eros:\ im·enç:1o 
rhithmica até á presença do arcebispo primaz. Salrnu-se 
a minha orthodoxia n'esto lance; mas quem sabe o que 
a posteridade did do mim quando o Alfageme de G.lr
rctt estiver esquecido, o viverem aind:t ua memoria das 
gerações porvir as minhas desavenc:as herosiarcas com um 
vigario do Minlto 1 

No centro d'u1mi provincia cm que a dosmoral isaçiio 
compete com a ignor:rnci:\, pcrgunl>wa eu ,1, minha pa
chorrcnta philosophia como ora que a froguezia onde eu 
demorei nuuo o meio sobrcpuj1wa lts outras em '•icios de 
todas as naturezas? Era porque o pi\stor d'aquella rez g11,
fada sentado na cathcdra d1L doutrina, nunca disse aos 
seus freguezes: «Não roubeis, 11110 calumnieis, nrio hom
brieis com Deus no juiso das consciencias alheias. Amai-
vos uns aos outros.l> 

§ 
Ai, meus nmigos, so fordes no Minho, subi nos picos 

das montanhas, bebei a sorvos aquelle nr balsamico, vêde
me que eco aquellc, que cstrc!lado escabello onde pousam 
os pés do Senhor! Não vades ús aldeias que alvejam por 
entre o cerrado das florestas; que abi, tirante algum lom
bo de pôrco, tudo o mais é esqualido e repulsivo. 

C. CA..STELLO-DRA.~00. 

ÁCERCA DOS JESUITAS 

Não soi o que 6 moda agom: se ser contra, se a fa
vor ela oompanhia do Jesus. Ha sapicntissimos varões 
que ti defendem; outros que, tambcm sapientissimos, a cul
pam. Quem nr10 fôr sapientissimo, que possa justificar o 
pró e o contra, anela acertaclnmcnto não se decidindo; por
quc,so 11 verdade não está 1m decisl\o dos sabios coutenclo
rcs, tambcm nilo é crivei que smjti baldeada do pôço da 
minha ignornncia. 

Quando o sr. A. Horeulano, ha dez nnnos, escre,•eu 
a Reacçl1o ttlt·ramo11ta11a, n.ndci o varios amigos meus em 
cata d'uns jcsuitns que per11eguiam tcnncissimos e t.rilllll
phantcmente o douto historiador. Não topamos nenhum. 
Os reaccionarios conhecidos eram tão vish·eis o tangi,·eis 
com a sua corpuratura cstupida que não podiam ser je
suitas, mineiros clandestinos e subtis obreiros da demo
lição do edificio novo. Certo quo não se queixam destes 
o descrido impugnador das cortes de AJmacave e da es
cangalhação dos cinco reis sarracenos em Ourique. :N"ão 
eram, com toda a certeza, jc.~uitas; porque não se finge 
facilmente de jesuita quem quer. Vae muito de vclhaoo 
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n laclino. A brntczn n:\o faz implicmicia á primeira d'a
quelfa.s coi~:t.S: do estupido o mau resulta a Yclhncnriasôr
na que logra cmbair os mais n,·is.-ido~. Ila tantos d'csses 
por nbi quo so n gente Yni n tnxal-os de j esnitns cuidare
mos que o aguadeiro nos \'Cm fi cosinbn fazer os exerci
cios de Santo Ignacio do Loyoln ou de Afl'onso Rodrigues 
com ns creadas. 

Ser Inclino é outra cous.'I . Â pnlnHa reluz o argue 
saber, perspic.'lcin, sngncidndc, prudcncin, ponderação 
reflcxfrn, ' ' irtudes capciosas, ccdencia ele bencficios com 
muitíssima abnegação do \'antagcns proprins , inJluen
cia salutar sobro os corações cm que pezo ás rcbcldias 
cio espirito, conjuração bonignn do Youtndes com n mira 
nponl:lda :1 remotos futuros. Isto, sim, quo é dar Yisos 
de j esuitismo, qnnndo n:io S<'ja bem na scicncia e na 
conscioncin. Conbccomos d'cstes de ,-istti o ele orelha. N::.o 
se nomeiam, por forrar n medo:1 os t imoratos . Deixai-os 
nndiu incognito~, qnc por ora não fazem mal; antes fa
zem bom. O qnc ollos prégam cio pulpito, e segredam no 
confissiona rio ó bom pnrn os que n:io sabem o:üromar o 
bem do mal, nem tem do seu luz que os encaminhe, nem 
conscicncia quo os sobrosnlto. Ni'10 alumiar ignorantes e 
tirar-lhes o misgionario illustrado é t•ntcncbreccl-os rle 
todo. Tirem- lhes o pndro, e <lcpois façam montari;1 ás 
feras. 

Vá de h~·potheso quo o ~r. pnclro Ilademaker e o 
sr . padre Ilchcllo ( ornclorcs i<ngrndos j:í ele nomencla es
trondosa) sC'jam ela comp:rnhia ele Jesus. Ellcs não dene
g:un, e gloriam-se da f:\lna . • Yo11 erubesco... P ois suppo
nhamos que são. Aquelles j eouitas entendo e respeito. 
P.1<-.'ltn e ni'10 deixam ,·cstigios de•airosos . Doutrinam o 
•·'<emplificam. Tem a grande ,-irtndc ela boa fé, trio rara. 
,\.in<h quando nrgumt•ntnm mal-:\\'isado~, tem o descon
to do intento e do cffcito. Vil de exemplo: o sr. padre 
lhdcmaker di<s<', um dia, n'tuu pnlpito ele Braga, que o 
arcebispo D. fr. BartholomNl dos )fort~-rcs tinha sido 
bom patriot:t. Erro historico de ill\·oltn com certa im
pnulcncia ocra"ional, porque, n'aquC'llc dia, conjuraYam 
o~ s:rndon' o º' hypocrit :1• contra um escri pto r conclu
donto cm <h·~abono do p:t!l'iotismo do arcebispo. (•) 
F oi pnro josui ti~mo 1v1nillo; mas in ru lp:n ·cl. J~m o mc
thodo in,·ariiwcl ('Ili ncç~o, o n•conhccimcnto po~thumo 

<lo jos11it1l ele hoj o om <li11 ao prelado <p•c qni;crn fazer 
reposteiro do D. Scba•t.iiio, roi <ili P ortugal, 11111 Simiíu 
s:1pateiro cro:tlura dos p:ult·c~ clé S. Hoquo. O ~ap:itciro é 
que niio quiz. 

Gnüid~o, cm todo o caio; ni\o import:1 qno scj:i j c

snitica . 

~as qne reacção lcmi,·cl foi essa que tào ah·orota
dos trou..'<e os :mimos? A meu juiso, an<laram a crear ave
jocns para estadcarcm a valcnli:t com que os afugenta
,·am. Tanto assim, que, a pouc.-is voltas, tudo se callou, 
cxcepto os srs- padres Rademaker e Rcbcllo, e outros t}ue 
tanto podem ser jesuitas, como franciscanos, como pau
listas. Bcrnnrdos é que não. Tem grammntica o rctbori
ca de mais para isso. 

Jn ni10 conheço quem lenha medo a jesuítas. P ode 
quem tiver memorias do passado d'clles, se Rinda as ha 
in(,:Cütas, trazei-as á. praça o offeroocl-as aos hiotoriado
res e colletorcs de libcllos diffamntorios. Tenho dois pa
peis ,·olhos que ainda não li.iram estampados, se me é fiel 
:\ memoria . Se isto do j osnitns cm 1868 fosso coisa seria, 
.í. fé que n:io tir:wn cu pela estampa um documonto quo 
os nccusn de assnssinos, nad:i menos quô um q uase dcicl
dio, ,·isto qno o morto era o vig ario do Christo. Do ou
tro, que os defendo, di rei clopoi~. 

V ai lor-se uma carb1 que do ]foma escrc,·cu u m 
personagem da j orarchia ecclesinstica num prelado reli
gioso de Portugal. '.l'ractn dn morto do Clemente XIV. 

C.~R'l'A 

t<Em fins do nnno cio l 770, sonram as profecias 
d'um:i camponcza de Valcntnno, chamada Bcruardina 
Benzi, rela ti1·as a jesuitn~, de fora parte muitas outras 
propaladas por snjeitos da e:d inct:i companhia, com o 
scopo feito cm :1medront:1r o papa, antes ele publicada a 
cxtine<;ii<'. 

4'-'I. impo-tora prophC'ti<a1·a qu<' nr10 l'C hn,·ia do 
acabar a companhia; <1ne um fomigc•rado jc...uita st'ria 
promo,·ido ao capéllo cardinnlic·io por Clemente XIY, o 
que as pro,·incias, d'onclc tinhnm ~ido expulsos, lhes se
riam rcstituidns, eom·ertido a clles o papa. 

«Prophct i-;ou Dt•rnnrd ina a morto do pontífice, pre
disemlo-lh'a para 24 do março cio líi 1. O papn n'csse 
di:i te1·c ~ande e comeu bem. 

«Foi a companhiii <'Xlincta <'lll agosto de l 7í3. 
Bernarcl in:i conlinnon n proplwti~:tr que os j csnitas re
sm g iriam, o o pnp:i e os reis coopcrndorcs n:i cxtincçrio 
morreriam atormentados. 

«Sem embargo, o papn continnon n viver sadio e 
contente por espn\O ele oito mc?.os, bt'm que de~confiaclo . 

tcClcm('nl<' XIV <'l'll rijo de romplcic;iLo, tocb,·in atrci
to ~i ffatos hypocondriacog, l<'alln,·a 8011oramt"11tc . An
daYa n pé como no Yigor dos annos. 1\Iuito nlt•grc, o :1fa-

1·el nté ao exccsso. Dormia cinco hor:i s depois de ter St'jn o que fvr, mas que a hi;toria saia cnYiezaih e 
torcida ao torno ela piedade, ns resultas são prestantes. ceado nlegrcmentc. 
O Pº"º não pode fitar a lnz que lhe darcll'jam os rn'iios «Ora, cm um dia_ da ~~mmrn san<'.tn d'estc. anno de 
sinceros. Falta-lhe tirocínio qnc o habilite a ser bom com l íi-1, Clcm<'nte, dcpo1~ c!C' pntar, scnt111-l'C ancmdo,com 
a ycrdndo simplc.~, a crer que pode um homem ir ao ceo grande frio int~rio'.. Julgou cn,unl o ~ll<'<'~•~o; e mclho
scm diploma de bom patriota. I rou. Ainda a~~un, mronqu<'ccu, p<>rclt'u o timbre da Yoz, 

e ficou sentindo as gocln~ inAammndn•, grande f:i~tio, e 
... ,.,.

5 
extraordinaria inquietação. Scgnir:un-~o YOmitOl', li-:\-

(•) O obaliudu profc8110r e orador •ngrndo Jo•quim ·"" 1 
M~thtua, coocgo do 6.; primaz. queza nas perna~, somno exccs>i,·o e dores no Yentrc. 
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«Tamanho era o animo do S. Santidade que procu
r:wa dissimular o encobrir estes symptomas, bem que 
estivesse persuadido <1uo lhe tinham propinado peçonha, 
por se lhe aelmrom col'las pilulas auti- toxicas, das quacs 
usou constantemente. 

1<Assim passou o pnpn , disfarçando, duran te os 
mezes do ma io, j unho o julho, o ro,·elanclo a dccadcnci:i 
de forças o outros accidcnlc.s. Isto ur10 impedia o clivul
g:1r-se que S . Santidade h:wia cio morrer cedo, aprazan
do alguns o dia 16 de julho. (•) E, como este dia pas
sasse, cspalh:1r:un que o papa morreria cm no,·cmbro. 

11-Xo fim do julho foi Clemente XIY a h:mhos do que 
usava aunnalmento contra humores que padecia do,·cr:\o. 
Demorou- se até agosto, ~cm melh<>rar ela fraqueza, da 
garganta o abrimentos consecutivos de bocca, ocxtrao1~ 
dinarios suores, dos qnacs ~o disso que S . Santidade os 
promo,·ia como a11xi li11rcs no restabelecimento d:i s:iud<'. 

11Nos ul timos di·~~ cl'agosto começou a receber o~ 
ministros, nã.o obstanto •t debilidade e inquieta\:io in
te1·ior. Seguiu-se o pcrdi111011to eh alegria o natura l 
mansidão; ugitavn~so com facilidade; sobre,·inhn, po
rem, a sua sunctn iudolo a contêl-o. 

« °Xo dia ultimo do gosto sahiu, e ,;u trez padres, 
um dos quaes, lc'"antundo :~ mão, o pondo n'ellc os olho~, 
ameaçou-o com clla, sumindo-:<e logo por entre as turbas. 
Disfarçou o S. Pach·c; porém n'cssa mesma noutc, o 
revelou a pessoa elo sua muita confiun<;a. 

«Xcstc tempo, o \"igario geral do bi,po elo P~dua 
cscre,·cu ao secretario da congr<'g~\it.o de 1·ebusjesuitcmim, 
contando-lhe que certos ox-jcsuitas se lho tinham apresen
tado, injuriando Clomcnto XIV, por pensarem qno cllc 
,·igario era de sua f:ic~·,10, e lhe disseram que o papa l1:i
yfa de morrer cm setembro. Simultaneamente CRp:i
lhou-sc uma osüunpa gra,·ada em Alemanha. A' direita 
estava a morto com lxuuldra que tinha um cbri~to; no 
centro uma lXlanhn cm cujo cimo asscntaYa uma c~pecie 
de tabernaculo dentro do qual se ,·ia uma figura; li pnr
to esquerda, um jc,;uitn com habito cleri°'1l, e tinha por 
cima o distico : I. H. S . ( Juus salrador dos lwmen<) ~a 
orla da estampa liam-;,o Cbtas pala nas : Sic fii.is erit . Lo
"º depois, se Jinm certo~ '"ºr~os cm idioma tndcsco, nos 
~uaes so clcclarn que os jo~ui tas oram inalteraveis; do tra
ça q ue as maiusculns compunham o seguinte nnrncro ro
mano : MDCCLVVVVllll que é o mmo l i74 cm <pie 
morreu Clemente XIV. 

«Em seguida, veio a primeira febre ao papa na noi
te 10 de setembro, com bl clcomaio e prostração que o 
julgoram morto. Tiraram-lho dl'z on\as do sang_n<:', e n:io 
se lhe ,·iu signal do infl:1mmação, nem na resp1rm;:lo ou 
peito coiza gr<we. O sangue d:wao soro correspondente, 
posto <Jne os medices o julga.~som clcssor<1clo cm conse
quencia elos copiosos suorc~. 

«~fa manhã do d i•t ·l ·I como\OU o papa a melhorar d:i 
fobre, e ao parecer dos medices estava linc ; e tno de 

( .)A nboliçno dosjcsuitns foi nssignnda em 21 do julho. 
1101'. DO EDITOR . 

pressa corriam as melhoras qucja ~nhiu nos dias 1-1 o 15, 
e fcz-so prestes a ir passar alguma temporada no castello 
Goudolfo. 

<s.No d ia 1:.i, vokcu-Jho o quebranto com pesado 
somno, t!ia e nouto, ato ao di:t 1D <'lll que lhe sobrcYeio 
fohr(', grande clo,·ac;ão no baixo vcnlro o rotcnç:1o tio ou
rinns. 

« Sangmram-110, e aindn o sangue não denotou qua
lidades i rdl:unmatorius. O ventre uno n·~pondia dolorosa
nwntc á. pressão, e as funC(,'ÕCS rc.~pirntoria~ continua'"am 
livres. 

«Recrudesceu a febre durante n noite; sangraram
no cio no,·o, e ,·citaram a ~nngral-o no dia seguinte. O 
pulso quebrou por tal m:ineira, qno ja os medicos o con
siclcra\"am muito melhor : mas rcacendcu-~o a febre, e tão 
clt-~nn i madorn que rcsoh-eram ministrnr-lho o viatico. 
Passou o p:tpa inquieto o restanto da noulc; cm vista do 
que, tornaram a sangrai-o no d ia 21. (•) Continuou a fe
bre, o int.umcccnci:i do \"entro o rotcn<;>í10 do ourinas; elo 
sor to que, n:i mesma nouto, lhe deram a cxtrcmn-unçiio; 
e, no meio do fon·orosos netos do pilxlndo e contric;;ão, '"er
dndciramcnto exemplar, rendou a alnm no crcador ús 3 
horas <lo dia 22 do Setembro de liH. » 

Couclue a c~rta no proximo numero. 
C. CAb,'ELLO- BRA..'(CQ. 

SCENA 2." 

DO ACTO 1. 0 DA COl rEDIA. 

AS SABICHONAS 
DE MOLIERE 

TRADl:CÇ10 DE 

A. F. DE C.~~Tll .. UO 

(Continuado cio n.0 l, png. 8.) 

LAURA, HENRIQUETA B JORGE 

l!ENIHQUF.TA (pani Jorg<') 
Vamos; 

fallc-nos !!Crio, Jorge; a honr't lh'o roqucr: 
Qnal é a d'cntro nós :i quem rcaln1cnto quer? 
(se aca~o quer a. alguma.) Esta senhom nfinna 
que homcn8 ni~to do amar s:io todos frnc'i firma; 
cp1c cu ~ou muito crcndeira, o a minha <'"J>'r:mc;a \":m. 
Quem ,·frc na illusão? sou cu? ou minha irm:m? 
declare-o com franqueza aqui perante n~ dna<. 

J_\t;R.\ 

)fana Henriqueta! eu pasmo ! até n:io julgo suas 
tacs interrogações! quer pôr-nos cm lcil:io, 

(º) Depois das quatro snng1fos, soo pnpa 111orrcr, ajus(ificl· 
çao dos jesuitns devo ser foci l. 

xo1·. DO tDlTOR. 
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como ns scrvns em Roma? 
(Pnra Jorge em ton cortez e amigtwel). 

Apcnns mn vilão 
ouzaria dizer a uma senhora cm face, 
o na presença d'entra, indaque o abafasse 
o mais cego furor. . . 

J ORGE 

Não sou vilão, socegne, 
senhora donn Laura; e rniva que me cegue, 
tambcm não ha c:i dentro . Assim, com placidez, 
e como homem som nodoa em pontos do honradez, 
formalmente o declaro : amor, votos, csp' r:rnça, 
pendem pnrn este lado 

(apont:rndo para Hcnriquet:i) 
n conchn dn hnlança. 

Oiça-me, e n:\o se enfade (em bre\'C findo). O nmor, 
logo que a vi, rendeu-me. Anli e ouzei- lh'o CJ>pôr 
co'as suplic.'\s do olhar, co' a assiduidade torna 
cm buscal-n, cm seguil-a . Era unm cluuna interna 
a brillmr par:\ fora, assim como se vô 
d"um si111ctuario a luz muda a clamar-nos: ert'.l. 
A que havia de crer, não creu; ou creu, o altiva 
folgou de ver no fogo n victima captim 
estorcer-sc, estalar, pedir- lhe auxilio em vão; 
crescia a dôr, crescia a par a ingratidão. 
F iz um supremo exforço : arranco-me ao suplicio, 
asilo imploro, encontro o asilo mais propicio: 
um anjo bom me acolhe; e ao que outra escarneceu 
o puro amor ncceit.a, e dá- lhe em troe.'\ o seu. 
D'ella sou, juro ser eternamente d'ella. 
Ali lm cornçrio, que a torna ainda mais bella. 
O mais folii pon ,ir já na sua nlma o li; 
u inguom póclo já agora arrancar-mo d'n li. 

LAURA 

E quem o tontaria? Admiro-lhe a vaidade 
de o suppor; e cm clizcl-o, a extrema tu·banidade ! 

llE~'RIQl:t:TA 

Mana Laura t irritar-se! esquecer-se da tal 
11ie111 divina, cuido eu, que doma o <1uo é brutal, 
e ás filosofas nxla ataques de impaciencia ! 

LA.ORA 

Pois não 1 quem me podia aconselhar prudencia 
a nn.o ser n scnhorn, a filha singular, 
que ousa d ispor cio si dentro do patrio lnr, 
i;em ouvir pai nem mãe! Cuida que a sun escolha 
bnsta, sem que primeiro a mãe e o pai a acolha? 

ID:..»RIQUETA 

Agradeço a lição, e aceito-a; para ver 
que me aproveito d'ella, e cumpro o meu dm·er, 
rogo a Jorge que vá, já já, n'cste momento, 
pedir a nossos pais o seu consentimento. 

JORGE 

Obrigado, Henriqueta; espero voltarei 
jti teu legal escravo e mais feliz que um rei. 

LAURA (pnra Henriqueta e cm tom cio mais 
profundo desclem) 

Vá, suba ao capitolio; umn victoria obteve, 

que nem Pentesiléa igual jamais a te,·cl 
leva um bcllo capti,·o 1 o que não ha porem 
é razão para crõr que excite im·ejn a alguem ; 
a mim por certo nrto. 

IH:NRIQUETA 

Bem sei, na alma da mana 
só a razão domiua. Esta miseria humana, . 
que se chama casar, nnoja-n, faz- lhe dó, 
faz-lhe horror e terror; deleita-a viver só 
co'os sabios, co·a scicncia, o co'a filosofia; 
á gloria ele ser mãe ... prefere a de ser tia. 
Invejar-me! ora css:1 ! acaso cm tal penscÍ ! 
invejar-me, porque? tanto accrc<lito o sei 
que me nr10 sente im·<'ja .. .. 
· LAl:RA (li parte) 

Eu ter- lhe inveja, numesl 
TIF.NntQOETA 

e que a dii:i11a me11s a livra de ciumes, 
que ate lhe peço, mana, njude com fen-or 
as instancias de Jorge, e empregue em meu favor 
perante nossos pais toda a sua cloquencia, 
caso n'ellcs se encontro alguma rcnitencia. 

I.AURA 

Tambcm aquillo zomba 1 Está fóra de si 
por ter apro,·eitado o que cu esc.-irneci ! 

IlENR!Qc;ETA. 

Bom, elln é que o deixou; m:is sempre me parece 
que se elle hoje ... tah·cz que o não escarnecesse. 

L. .. OllA 

A loucas nito re~pondo. 
HENRIQUETA 

Modcrachi até 'li!.. 
E faz como quem é. 

LAURA (olhando altcrnatfr:unente para Jor"c 
. o 

e Henriqueta com ar de smnmo dcspreso) 
Lé com lé, cré com cré. 

São dignos um do outro. Enxarquem-se á vontade 
nas prozas da ma teria e da \TJ.tlgaridade ! 

(Sae nrrebatadamcntc.) 

SCENA 5.ª 
HENftIQUETA E JORGE 

n~:NnrQOl:TA 

Elia é que nem sonba,·a um desengano assim! 
JORGE 

Que outra coi~a podi:\ achar já agora cm mim ? 
orgulhosa! estou pago. E não me peza o feito. 
Seus desejos e os meus vào ter um prompto efeito 
adorada Henriqueta; e sem mais dilacção 
vou Ie,·ar a seus pais a nossa petição. 

IJENRIQIIBTA 

A minha mi'tc primeiro; apenas a conven~a, 
meu pai annuc; meu pai é da melhor avença; 
nunca se lhe ouve um n:io. Quando recusa, ou quer, 
é porque recusou, ou quiz sua mulher; 



26 GAZETA r.rr n rn.ARIA DO PORTO 
========================== 
é 1\ proprit1 bondade. A s<'nhora ah.«01111'1, 

contra. cuja vontade ello j á mais reluta, 
u'o~tl\ ca~:1, 6 só olla. O quo mo dá pczar 
é vor quo o mou bom J orge cntcmh "ºr dczar 
fi ng ir-!'O nm pouco nrni ~ com mi 11ba mão e t ia; 
quo 1u\o ll:liba esconder a ~ua antipafoi 
co'as futeis illuí!OOs que !1$ cnrhem de p razer. 

Qnom pretende alc:rn~ar prcci"a comprazer. 

JOnGX 

Dom 0 11 mal sou í\ssim: nnsci sincero; o c;;t ilo 
quo improvo aos cortc;;~o~ ui10 •1ucro cm mim .«ontil 11, 

poi~ 1110 clt'~honraria aos meu~ olho;;, e aos ;;cus, 

Henriqueta; e bMtava o cu e<irar aos meus. 
Bem"ª')()' :t uo,;.-a L aura o que cu a amava dºan!1·•: 
mn• nunca lho lo\l\·oi ns pratita~ 1>1'dan tc~. 

l Se mo rcpngna otn-ir KCtÜl'n<;a" o latins 
em voz meig a só propria 1\ rt'ntlM o n selins ! 

Conta r com mimo em tuclo, o vermos de repcnt•" 
d'ont ro nns laliios do roza nlçar-sc uma serpente: 
um :1poplttcgma, um texto, nm cn~o com hulor ! 

é r,•.;dar o c1<lio, é dc;truir :t flor. 
Querer dos sexos doí< >'<'r hihrido complexo. 

é ficar do uma vez sem 11111 nem outro ~cxo. 

Qncr-sc u mulher, mulher ; quer se o Y:trfio, ,-ar~u. 

A's lei~ d11 P ro..-idenc i:t cm balde "e oporllo 
1p1:1ntns doutoras ltnj a; hãotlc nlc:111çar ap<>nn~, 

I c:i ras para r fr, perder no ar ª" penna;; . 

r:dat ica a nppro1·al-o! As obras que editou 
l n:lo li eu, nem lerei, nem ns entcndcrin · 
' .' 
1 mns o voto de J orge onohe-me ele ufarmi, 

; vendo que cm mim o instincto, o n 'cllo 11 illustntção, 
j "<' cncontr:i111 até nisto e~ plena afinnçfio. 
· ~Ias como nqui Pnncracio exerce altn infl ucnciu, 
: forccjc- sc cm mostrar- lhe algumn complaccncin. 
• Que remeclio ~ <(ltl'm ama obr i ... a-~c n nfa ,.nr 
1 :ué o crio da caz~ . 

0 

" 

l 
JORGF. 

1 O c:io tem ~Nt Jogar; 
; 111 M um cachorro ª"~im! ... Quo hom!'m de bem se a\l'(n·e 

1 
a lmn·nr, n •Ofr<'r, o que um sendeiro C'.'!Cre"e ! 

\ Eu j:i o tinha lido; e )'°~"º até dizer 
, 11uc já o conhl•(·ia antcl' do o conh!'ccr. 
. :\ aqudla multid:lo ele informes cartap:tl'io~, 
: 1lc"cobria-"" 1'111 clH'io a nnt:i elos l'auc·rncios : 
um patTO pn•sum ps·ozo; um ~ncri,t:io qur n " i 

' qnoima eito proprio o inccn:so ; entro :t f'u mnça, ri; 
, . .suppondo-"o 11111 Deu~, rC'pntn ni11h:nias 

, perante o que cllt• for. 1 a ohra do~ •ris rl i:t~. 

llY.~JllQl:t:T.\ 

Tudo isso acli1·inho11? 

JOllGF. 

! 

E quo c•u lhºo aprOYC? oh! nuncn '. Admittocpt<' :1 

se in•trmi para l<Í; que :1j11111t>, st• poder, 
thczoiros de saber. São prccio,idndc;, 

l
o ar, n figura , n "º"' e cm nnda Ili<' 1'n~:1t1l'i. 

11111llu•r , in:~ntQl:F.T.\ 

quo lhe podem serYir cm todas as idad(';;, 
o cm qualquer situ:1<;ão : no< anno" jttT('nis, 
tom a ndo-a mais sensatn; ('<J>ol<a1 ma is foliz; 
cp1:11ulo mã1·, bon mestra; (' ao caho dos :1mores, 
' -c·lhn, pondo- lhe ainda ao pi• da c·ampa flon•,;. 
A sabia a<sim, adoro-a . .\.'s doida" que ;:e impô<· 
sohrc nndas de "nbcr, enclwm a ,-oz, supp."><.• 

a todtl, aturdir com fra<t', impo"tor:t<, 
fnjo-:is; 11111 scn:;o hom Yal mnis <Jlll' mil doutora•. 

n"speito a sn:i mãe, n•sp<.'ito-:i 111nito; só 

lho não Pº""º applaudir o que nw ca ns:i dó. 
:Mal haj:i osso l:'ancl':l cio, <'""" <'ru1l ito IMo 

cp ic a; Ycio en feitiçar com o Sl'U J<al.icr balôfo ! 
nm p1•dant:10 chapado; um sabio d'catr<.'mcz, 
qno d:i. todo :incho á luz um tomo ou dois por nw>:, 
embutidos :i força, e logo nntN de lido", 
aos tcmleiros do bairro a pc~o re"eaclido~; 
hom ac\•rto inda a~sim para o ~arraf:u:al: 
quo a lgnn~ dos seus p:tpcis 1·ir:io a coutcr "" I. 

ll E~llJQU~:TA 

E' n•r1lacle; cu tambcm quando oi<;o ai< cloqncncia, 
co:n <(ltO 1·llc ás vezes "cm, cblo-m<.' 1111\:ls somnol"n1·i:1• 

cp1.• ch~·g•l tl cab.."Cear; e cllo a ~uppor qn<' cston 

JORGJ; 

E' ti•rto . A "C'1-,.:wia izotic·:i, 

torcida, alnmhicada, inl<ipida, narcot ie1, 
1le que nos golfo ,·~ r·ar:t C'nxnrros tal'~ i<rm fim, 

• podiam h0

L sa l1ir •C'n ~o d'um vulto nssi111 ! 
l~uC'r a pro,·n, ll<·nri\1ueta? n ma vPz, <'Ili l'nlacio, 
1 i-o, e logo exdat111'i: )>\li" força 1•,tc (; I>:ulC'racio; 
e• nnnca o tinha ,-i,to .. . 

m:xHJQt:ETA (rindo) 

E º lirucho '. 

J OitGE 

E u n:io, mas dois 
a:<.•im, nunra ])(•ns fez; nem :mte~ nem dl·poi.< . .. 

' ('alinda; 1'11·(•111 db ... 

\lt:xJ:JQO~TA 

A n1ih\? 

JOJlGF. 

A t i:\ Anclrcz:1 ... 

11i,:i;mQtºF.T~ (c•m "ºz baixa e rnpid:11ncnh' pnra J orge) 
llC'ii.:o-os; falle-lltc Jorge, e empregue ma i~ destreza . 

(S:ic npre~sndnmcntc) . 

( Co11tinua.) 
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RO::lIAXCE ORIGIXAL 

l'OR 

GASTÃO VIDAL DE NEGREIROS. 
(Continuado do n.0 2.) 

Sc('na"' ele famllia 

- ::lfais nada, pap:I ...• 
-Vamos, niio cores por filo pouco. Aposto que foi 

Eugcnia quem te lembrou que ficamos do ir hoje á quin
ta de Balbom, e tn enc.urcg:1.tcs- te do m'o recordar. :Xão 
é assim? Cuidas que só h1 és foitiCC'irn? 

-Eu! - bradou Eugcnia fingindo-i.c ~urprchcndi
da, emqnnnto D. Antonia 1'C ria n .ocnpa para o m::ri
do, Yoh·endo o olhar d'uma :\ outra das mcuiun$ com o ar 
jubiloso de esposa e mãe foliz . 

-Sim, tn, minha sonsinhn.-proreguiu Ansel1110 
A' mesma hora, pouco 111ais ou menos, cm que tinha risonho. 

Jogar O referido dia Jogo, n' nma ru:t da C~trema 0.pposl:t - 0 ' IlcgiM, CU falJei 11. ib~O? 
da cidade, cm cnsa do opul<'nta apptwcncl:l, reuol:lm-se -Xão : 111a~ Ilaplmcl pediu-me tanto que o nilo cs-
cm redor de farta m<'zn o ~r. Amclmo da Costa, D. An- qucccssc. 
ton ia smi esposa, e duaR m<'nim1s j tt a fugir da infancia, -E Safrador?-accudiu D. Antonia. 
a]caria e onlo,·o de sons pais. -Esse n:io, mami\ . N:"<<' comprch<.>ndo que tri;;tezas 

o . d 1 1 O chcfo chi f:unili:i qno nfto rcprcscntani mais e são as < 'clle. •'az-mo dó. '.l'cnho pcrm do o YCr sempre 
quarenta e trcs a qmll'c>nlti o quatro anno~, tirlh:i uma mclancolico e ponsn.tivo. Qunnclo ll10 pergunto oquo tem, 
cl'o.5tas phisionom i:l.~ afa,·c is o in~inuantcs . N'aqucll:i responde-me umas coisas t.10 C>•qnisitns, quo fico pasrn:i
fronto scrcll:l o oRpnc;osn. lia-so a probidade o :t paz da ela som o intender. E isto é lia pouco to111po; nind:t n:io lm 
couscicnci:l, n p(u· cio Aanto contontarnonto que llro t.ras- muito, quo cllo corri:i tanto corno nós e Hap!Jacl atrn?. 
bordava do cor:H;ilo agradecido, qu:indo remir:wa o das borboletas. 
fructo das bcnçnos ele Dc•us nM clul\8 formosis~irnas ca- .-E foz b~m-rcd:n~uiu D. Auloni:i com ar serio, 
be<;n.s d'nnjo cpie lho clc>lici1wnm o cntarclccer da vida, medindo a mcnma com a v1st:1.-Essa11 corrimaça~já não 
mnortcccndo-lho n R:rnclade dos Rcus tempos ele r:tpaz. sáo pnm a ,-ossa idade, filbnil. Il:1phacl é 11111 louco. E' 

D. Antonia era aincln :i mulher formosa de trinta o neccssario ter jnizo, o acabar com lirin(·ncloira~. Ena<·nin 
seis nnnofi, para quC'm os cli1ts p:i~saram !'0111 os sobre- está a fazer dezcscis :umos, o ln 11 entrar nos qt~nzc. 
saltos o as ínwmni11s de mí1s paixoos. A.-sim como seu Dentro cm ponoo ... -conto,·o-i;o o &n•pirou. 
marido, o ro~to do D. Antonia era n. imngcm encantado- Regina, n. esta subita suspenstio, fitou-a com pa~mo, 
ro d'um hcllo lngo, limpiclo o lr:m•par<:ntc. o procu~u os olhos cio :;ou pni, onde bail:wnm duas groo-

As chm.s irmilR, das quacs a mais ,·<'lhti contava npo- sas fagrunas. Enltio, sem poder explicar o impeto que a 
nas dezcsci~ nimo~, cr:im de rara gcntilezn o fro..<enra; domina,·a, arr:u.tou a cadeira e ja de pé cnlaçon-llrc 0 
tinham nmas fci<:õC" de tão rc>gular perfci<;i'to, que todo o pescoço com os bra{'Os. 
Porto as aclamava sem rh·nc•. Ainda as~im, dc,·e-se -~i\o ! mío~-balbuciou c,tc, beijando-a na fronte 
confessar qno o suffrngio do maior numero oplnva p<>la - E' cedo ... &ria uma crucldadl'. .. \ ·ai,-prooeguiu _ 
mais 110,-a chts menina~. E na ,·crclacle, os olho.• cio Regi- va.i estudar a tua li<':1o, minlra filha . Cnnta-mc alguma 
nn, grandes o :l\·cllucla.d011, tinham a magl:i quo prende, ana alegro par:i espancar estas ~ombrns. D(']>Ois cio jan
na doçura o no nilo sei quo do apaixonado e fascioaclor. tar iremos ató i\ quinta. 
();; cabcllos ornm n<'gros como os olhos, o a bocca bre,·e As duai mcninaw sahimm tia snla. 

0 rizouhn, m0<1lr11nt entreabrindo-se ligcirnmcnto nus - Fazes mal on1 cnvclhcc<·r e.la crcnnça-clixia 
dontinhos alvos o t:i-0 C<'rtos, como um fio de aljofares. Anselmo, a sós com su:i mulher. - Dcixa-m'a ns~irn 0 

Enacni1t ti nlm c.~hellos e olhos castanhos. Dotadti mais tempo que lxxlor ser. Quem snlio para quo :t re~cr
cl' um:i c~mploic:ilo dcliil, ns suas formns uíto tinham o eles- va o futuro? ... Sabes A ntonia quo 1110 pnrcco im1ti profa
onvolvimcnto quo tornaram as do 11.cginn, croscondo i\, nação cutrcgal-:i já ao viscondo ? .. Que espero l 
proporção. Eram fi nalmcnto como duas bellissimns fio- - Não sci -rodarguiu D. Autonia ponsat iqi-cn-
res, por ígunl rarns na sua cspccio.. . ;.a•nentos d'csta orde111 nilo npparccom todos 08 d ias . Pen-

-Que formoso dia, papfi 1-clrssc n m:us novn <las sabem. E' preciso nilo cngeitar a fo1-t.nna. 
meninas, que Anselmo tem ó. sun esquerda, aquella que - Teus razlo, minlut nrnig11. l\Ias 0 que cu n:io pos
se julgri com o agrnd:wel encargo ele lhe escolher n me- so pensar, seJU estremecer do dôr, ó que tenho de npnrtar
lhor fatia, e temperar o cbá.-0 ceu est.-1. L1o lindo!- mo do minha filha. Encaras tu cstn scparaçáo scrn arnn-
continua. clla. sorvendo n. pequenos golos a sua. L'lça de de custo? 0 

Jeitc.-0 sol ti'to puro e ngradM·cl! - Eu? !- exclamou a senhora com n ,·oz tr<'rnula 
-Bem sei-respondo surrindo o feliz progenitor, de commoção.-:Xiio a amo tanto corno tu! X:ío é <'lia 

rclancc:rndo um olhar parn a esquerda da esposa, onde tambem minha filha! Xão sejas injusto, Anselmo! ... 

fic.wa Eugcnia. -~ão sou. Sei que tbesouro é o tou coraçflo de m:ic, 
- Continua, minha palradora. Que mais quel'C3 tu oomtudonãorcocio euganar-modizcnclo que a filha que me-

dizer-me? nos te merece ó lkgina. Sendo clla n mais meiga, a mais 
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formosa, e n quo mais se pnrcco comtigo ! Confcs.>n: so o 
pedido do ,-iscondc intendesse com Eugcnia, aconselhnr
me-hins do mesmo modo? 

- -Eu ní10 te aconselho, Anselmo, fiz apenas uma re
flexão . Estás sempre a tlcsconliar que sou mais nmign de 
Eugcnin, o enganas-lo. Bu quero-lhe por igual. So tenho 
mais cuidados com esta, é porque receio d;i sua Yicl:i que 
os mcdicos nos pintam tiio frag il ! N:Io a Yez tu t:io dcli
cadinha cm quanto Regina é um assombro de robustez e 
snude? 

Anselmo meneou a cal~a, signal qne a esposa to
mou por aproYath·o o que quanto a nós tinha dh-crsa si
gnificação. Depoil> de curto sil~ncio, leY:mtou a Yoz. 

- Faltari10 casamentos ns minhas filhas? á minhn 
Regina? ... lia homem abi que :1 mereça? Conhecei-o An
touia? Serít o Yi8conde digno d'ella? .• Niio me digas que 
isto é demasiado orgulho; que me cega o amor paternal; 
não, sou pai, mas tnmbem sou homem, e nào Ycjo outrn 
que lhe comparo. E h;wia cu de sacrifical-a quasi no 
berço? Entregai-a a nm'homem que representa m:iis ida
de que a minha! Está decidido: deixemos-lhe gosar a 
mocidade; Deus hadc rcscrrnr-lhc um bom futuro.» 

-Oxal:i, meu amigo. Praza a Deus toniio enganes. 
- Parece que dll\·idas, Antonia? Que niticinios são 

esses? E por que sentirei cu oll\·indo- tc, no fuudo do co
raçi10, assim como um ,.co negro a cnluctar-me a espe
rança mais querida da minha alma? 

- B-Om o sabcs-rcdpondeu D. Antonia. -Creio nn 
boa ou m:I. estrclla da crc:\lurn. Son fatalista. Lembras
te em qnc dolorosas circumstancias foi gorada Hcgiua? 
Indigitado como constituciorial 1 Yi qne to arranca
Yam de meus brac;-os parn te arrastar ao careero d'onde 
sahiram para a lorca os dez infelizes que assim como t 11, 
deixaram esposas e 61hos na penuria do extremo clc~a

lento. Sabes que dcso,pcros ~cnti n'aqucllcs seis mczcs? 
Compensa~flo a tamanhas torturas, achei-a, quando a 
poder de clinhciro e bom, amigos consegui abrai:ar-tc1 

linc elos Ycrdugos que a ambos nos enchiam as noites 
de angustias o receios. O Yirus1 porem, elas lngrimM 
amargas ela dc,espera~i'IO, tinha coado no seio do e1llC',i
nho que l{i ,.i,·ia; o quando n Yi nascer para tiio pouco, 
parecendo que um Jc,·o sopro apagaria aquclb luz de 
Yida quasi a exting uir-se, senti um aperto de comçilo 
iocxprimivol; uma son~açi\o do terror que me lc\'t\V1t n 
qunse desejar Ycl-1i apng:w-sc. E d'aquella horn cm dian
te, ficou-me a conYicçào, que a tlesgraça ser:'i sua com
panheira. Niío cstíi cm mim poder vencer estas apprc
beusões, filho,-pros('guiu elln, cmquanto o marido n 
cscutaYa taciturno. Ahi l('ns, por que razão cu me incli
na,·a ao casamento.-Ligncla ao ,.i,.conde que a adora, pa
reco-mo que finda mm os meus receios. Estou certa que 
elle ha,.-ia de saber cstimal-n, por i8SO mesmo que n nos
sa Regina tem poucas ou nenhumas iguaes em lindl'<a o 
merecimento. Nilo reparas como todos a olham! Como n 
admiram! O sou dc~orwolvimento fisico, é que niio con
diz ninda com as suas ielcns o pensamentos ... acho-os me
nos temporãos ... E ollm1 tudo isto me faz scismnr; tanto 

quanto me regosija Yel-a forte e &'ldia nnsCC'ndo tào en
fezada. lUistcrios do destino, como saberemos nós expli
cai-os? 

-A' custa ele on,·ir-tc, sou capaz do tremer pelo fu
turo ela nossa qucricla fillm-tornou o marido. l?arme~ 

hns visionnrio, Antonia? Não cstrjamos aqui a quebrar a 
cabeça. Os auspicios, por cmqunnto si\o os melhores. Re
g in:t é como todos me repetem ndor~wt'I, clocil, submissa; 
o sobre tudo, o que pro,·n a segurança de ~ctt exccllen
tc caracter, é ver o apego que clhi ainda tem ás boneca~ 
o a indiffcreuça para aquillo que costuma encantar ns mu
lheres na sua icladc. Isto agrndn-me cxtremnmcntc. En
joam-me estas mulbersinbns precoce~, tanto quanto gos
to cio ,·er cm tempo opportnno clcs:ihroxnr a roza já feita 
o opttlcnta. Recommendo-to por tanto silencio, minha 
:imigrt, ~o-te que te abstenhas cio propositos que clcs
onc:UJtcm a angclica pu;cza ela no~~n filhinha. Quero 
mais, ainda. Dc,·es esfol)ar-te pnm 1tf'11gcntar esses Ya
t.icinios iufuuclaclos qne te fazem 1h Yczos encarar :i po
bre menina de modo que a entristeces. Deus ampam os 
sous anjos, minha A.ntonia; não clc,·cmos descrer nem 
desconfiar da Pro,-idencia. 

-Tens razão-clamou D. Antonin. - E' uma doi
dice. Possa. eu dizer sempre como boje: niio ba mãe, nem 
esposa mais feliz! 

Anselmo ela Costa lan<:<>u nm brn<:<> cm redor cio 
pcs~o ele sua mulher, e chcgou-n n ~i com te~uura bei
jando-a na testa. 

N 'este momento, a ,·oz de Hcgina doce e ,·ibr:rnte 
inchou o coraçiio elos dois esposos cmbc,·ccidos n'outr:i 
lrnrmonia nào menos melodiosa. 

( Co11limia.) 

FR. DIOGO IH J\SSI.:)IPÇ.\O 

Diogo era filho el'tun fidalgo do Yianna cio )linho 
ou de Yinnna de Cnmiuha como C'nlão diziam. O mim 
sangue procedia- lhe ela m:"tc, qnc C'l'll chri•tan no,·a. 

Professaram ellc e um irm:io. O it•miio morreu mar
tyr pcb iC de Christo no Japi\o; fr. Diogo fugiu elo con
vento o anelou por Flandcs e lng lnlerrn pl'(:ganelo con
trn CIHisto e contra a fraelnria. i)a lei chri stan dizia 
cllo (>e :i scntcuça não 1l1Cntc) que tinla:1 sido forjada 
por uma malta de criminosos foragidos por entre pene
dos ;\ justiça dos cezares; dos frades nffirmava quc,~sobre 
scrc1n 1ntlos, cra1n ignorantíssimo~ . 

O clcscôco ele ,·ir mctter-sc nn~ garra_, cios inquisi
dorc~, depois cl'nquillo, ni'to sei e'Cplical-o '. Prezo sei en 
que cllo foi, e conduzido á mcz:i do tribunal confessou os 
scu>1 erros, pediu percláo com muitas lngt·imas e submct
tcu-~c (i penitencia que lhe impo8c~scm, implorando-a 
com Yehomcntcs mostras do contricto. 

Vai so não quando, Yoh·idos diM, torna frei Diogo 
no tribunal e (lcclara que é hebreu, que se closdiz ela in-
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considerada abjuração qu() fizera da sua crençit profundtt 
e inabalavel em l\fois;lg, Corre uma formal descompostu
ra aos inquisidores, e trata ele os reduzir ti verdadeira 
religião quereuclo convencei-os de idolatras e parvos. Á 
cruz chamava o impio dois p:ios; dizia que Jesus era re
mido e urto redemptor; que os trez deuses da Trindade 
era puro gentilismo; que isto de santos era uma historia 
do origem pagan; que a eucharistia da miss:t era pão; 
que J chornh promettera restaurar a paz quando viesse ao 
mundo, e quo, depois do Christo, a guerm ardia como 
cl'antes; que o Daptismo era um:~ litvagcm d'ngua nem 
sempre limpa; que os inquisidores eram uns ladinos bil
tres de quem o Yerda<lciro Deus não recebia senão affron
tas. 

Chamado outras vezes ao tribunal, subia do ponto 
nas insolentes impicclaclcs. Rcgeitou lcttrado que o defen
desse e padres que o ndmocstassem. Deixon-sc ir á fo
gueira com espantosa scrcnidncle, e morrcll com os olhos 
postos no cell e os braços am,irrados a um po11tc. 

Os hebreus inscrcvernm-no logo na extensa lista elos 
seus martyres, e o doutor Antonio Homem lcrnutou- lhc 
altar ao seu retrato. 

É de saber, diz o meu manuscripto, cm que li o tras
lado ela sentença pouquissimo conhecida, que o pai cl'estc 
frade foi chamado elo Vianrm e mettido na masmorra com 
o filho a ver se o demovia. Pobre pai 1 

Como elle sahiria do carcere na vc11pera do dia da 
fogueira! Não conseguira senão arrancar Ingrirnas de 
snngue ao coraçr10 do pobre môço, que se deixam matar 
antes dos trinta annos 1 

Ajuncta o M1. cE seu pai sentiu isto tanto quo, sen
do morador d'entro ela ,·ilia de Vianna, em casas suas 
proprirui, se sahiu d'ellns, e as cleixon cahir, indo resi
dir em uma quinta sua onde ainda viveu muitos aunos 
o morreu muito velho. > 

De maneir:i que este excruciaclo pai ereara dois fi
lhos para mru:tyrcs de suas diversas rcligioc~. 

Se aquellas dua.s almas se encontrariam com a do 
ancião na presença do Ycrclacleiro Deus! .. 

C. C.!cSTF.LLO-DRL "CO. 

NOTICIAS no POHTO ANTIGO 

No anno de 1611 foi mandada construir n nlamt-da 
da Porta do Olh·al, n cu&ta do imposto do vinho, e de 
fronte do Terreiro da Hclac;ão se mandou abrir um pos
tigo. A alamêd:t era guardada por quatro homens grn
ti fic.'\dos cada um com oito mil reis annuacs, tirndos do 
mesmo imposto elo vinho. 

mercadorias cio Entre-ambos-os-rios, por ser couto do 
mostei ro. 

Os cidadilos do Porto eram privilegiados para pode
rem andar armados por todo o reino. As armas, ,;ndas 
para o Porto, não pagavam decima nem ciza. 

Em 1570 mandou D . Sebast ião repartir anuas cio 
seu armazcm pelos moradores do Porto quo ns não tives
sem, sob couclição ele as pagarem. Em 1571 veio ordem 
para que todos f:-0 exercitassem no jogo dns armas, aos 
domingos e cm dias sanctificados. 

§ 

Eru 1510 Correu uma demanda entre a cidade e Fer
não Brandão sobre a portagem do Avintes. Desistiu 
Brandão, dando-lhe a cidado um terreno para casas e 
quintal junto iÍ rua de S. Miguel o postigo pegado ao 
muro. 

§ 

D. l!anocl concedeu em 1497, aos cidad;íos do Por
to que podcssem trazer borseguius, tendo couraças ca-
pacetes, baleiras o enxotes. ' 

§ 
O j ulgado de Bouças foi dado no Porto por D. J oflo 

I em 7 elo julho de 1386, e tirado n Fcl'llanclo .Aff'onso 
ele Abborim a quem o tinha dado D . Feruando. Depois, o 
mesmo D. Jono I, o deu ao condestaYcl D . Nuno Al
"rarcs Pereira. A cidade oppoz-se e ,·cnceu. 

§ 

O bispo D . Jo~o de Souza núo queria consentir que 
os \'ercadores da Cnmarn se assentassem 0111 cadeiras de 
espaldar na Sé. llecorreu o senado no rei o venceu. 

§ 
No seeulo XVI as estalagens do Porto estaYam qua

se todas arruadas om nossa Senhora da Batalha,o porten
ei:un a um Gaspar Coutinho, quo as bordárn de aYós, e 
tr:msmittirn aos descendentes. 

§ 

No nnno do 1536 deu el-rei o cnrgo cio pro,·er sobro 
as náos da cidade a Joiio Roiz cio SA o ruandou á cidade 
que lho obcdccossc. O Porto n~1o obedeceu, allegando que 
os seus privilcgios eram offenclidos. O rei reconsiderou e 
manclou-lh'os guardar. 

§ 

A C.'\Sa da camarn do Porto foi feita de madeira em 
1406; custou 220$ dobras elo peça ele pnnuo. 

Conccdon D . Mauoel aos cidadãos do Porto, que an-
As freiras ele Sanf:\ Clara, até o :mno de 1500, ro- <lassem nos pelouros da governança,e canlgasscm mulits 

oobiam portagem das mercadorias que pnssa,·am pelo rio desella e freio. Os cidadãos do Porto não podiam ser mct
Douro. :S'aqucllc anno foi-Ute cassado o direito, e no de tidos a tormento, sah-o no caso cm qno o podem ser os fi
l!i04 tornarnn1 a rcotau.ml-o, pelo que cfüia rC•JlCito ás cla1gos. Se fossem prezos, recebiam homenagem como fi-
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dalgos. Os seus caseiros não podinm ser constrnngidos n 

irem á gucrrn. 
§ 

El-R oi D. J ofio I di,p<'n~on com os clerigo~ casa
dos para que podcRsem ser metidos nos pclouroR de j uizcs 

e Yereadorcs d'csht cid:ulc. (1) 

§ 

Pertencia Íl camara dar licença para a n•prczl•nta~ão 

das comcclias, e nfio ao go\·crnador . 

§ 

Kas cortes ele D. Affon~o V decidiu-Re que os do 
Porto podc~:.cm Ycnder a.s ~na• mercadoria" na T ·1-ra ela 
Feira, e os d'aqui no Porto. :Foi nccessaria e .ta lt•i por
que João Ah-e:; Pereira, inimigo dos porhll'IN'', prohi
l>in os da Tcn·a d:i Feira de Yir YC1tdcr ao I>orto. 

Por c:wt:i de D. João I, não é pc11nit1ido ao~ ficlal
&ºs e pod<'r -o• d'esta cidad<· <·~colher na (':111•:1 do,; po
Lr:-~ o jniso do concgcdor da comnmrca ; pod,•m, porém, 
os nohrl's csrolber o dito juízo. (E pre:roam-nos hoje 
cn-u~lcladc~ o dcmocr:ic:i:is 1 • • ) .... 

§ 

Em corics de D. João r, f'C mandou leYar ('IU conta 
as despeza~ que a cidade fez '-om o:; procnrndorcs :í.- côr
tc.> o com :i demanda. do bi•po ~obro o intcrdicto posto Ít 
cidade, pam o que clfa l inhn tomado dinhe iro das obras 

da Rua ll'ormo~a. ( 2) 

Em I GO~ deu a ci(ladc 101$ reis para se cri.irem 0$ 

injcitado8 ~ob a Yigilanciii do p1-o,-c,!or. S.> cm 1590 se 
tinham d:ulo 100 cruzados don crc~cimcnto.; das ciza", o 

(1) Clui:;o1 C1m11lns nilo <1ucr diz,•r qu• c111 tempo <1~ D .. Joílo 1 
cv.assehl 0:-1 p:tclre~. Ca.S:\'\'t.m o~ c.mlinnndo~quepnclem niud:i hoje 
e 1sa.r. nnte~ tlf"' ontenssRcras; (XJN1no cntJo A pi11:\vrn 1;/4"ri9n abrnn
gh ~ dh·cnio~ gr:loa conduccnt<"K no ~accr,!ociil. Ch riyt>tt .~>llefros 
ctnn1 os do ordcu1:1 menores, nine.ln no cn8o de po\lerem 111atri1uouinr

~~-

8~m ombnrgo do cstnrcm c:uuulos. os clcrigos crnm niudn 
{l.dmitticlos nost·n·iço da egreja cotn 08Ktuu; vcstimcntAti dcricncR; 
perdiam, com tudo, muitíssimo.• pri,·ilcgios que lh<'s <IA»:\ o c•tado 
d~ solteiros. Xo tCJl\po de .\{fonso 1 \'os clerigos de menores casa
v.:i111 clandeatinaancnte; dcpoid 80 qu(loriam tomar orduuti 8~1<..·ras. 
negi\\#âm o ca11i.mumto contrahido se1n tootemunlH1R. Qunuto mai:) 
retroc;:}demo~ 1ror oncontrnmois o gcncro humnno. \'uj . o mx
crn.uao ele Vite,.bo dcs~c png 281 n 288 L • cdi9i\o. 

(2) O interdito começou pelas excomunhões do 13iRpo D. Pedro 
.Hfonso co11tr11 .\ffonso n·. e os holllcns do conwlho do Porto; 
continuou n luetn dl jurisdi9t\O no tempo de D. AffonAO Pires. de 
D. Egídio, dQ O. Joi\o e acnbou cm D. Gil no cebo de •cs•cntn :\n

nos. A miudn historia d 'estns mido~ns contendas \"Cm no Catlwlo
!JO do8 bi•po8 do P orto de D. R«lrigo da Cunha. É curiosa e i11s
tructh·a . .A Rua Formoz<J. nomon<la om cima. foi motHladn nl>rir 
por D. J<>lO 1 o hoje se diz do S. Nicolau. A sua n1a Pormosa 
lhe eh~mn"a o :\I~tr~ d' .\ »Í.i. 

no de 1 ii~l2 100~ r eis. A )li~L·ricordi.i d:wii l 0.-$ reis parn. 
o mc~mo fim annuahncnt('. J.;ra e!Pito cm camara um ci
clad110 quo chrunarnm ]><ti cún mmi>ws para. tractar da cria
ção do:; ingcitados. Depoi•, cm l ;;3;;, nomeou-se um me
c:rnico pnra sen·i r o oflicio, pngo pelo scnndo. 

§ 

O con><elho e juiz toma mm infornrnc:iio das estala
gcn~, e ~e a~ n:io ach:inun bem pro,·idas, c:om!cmna•·am 
os dono~, C:l$S:tndo- lhc:> os pri\;legios. Foi ioto rcsoh- ido 
cm cortes de D. }fanoel, anno de 1498. 

§ 

So lllgum cstr:tng(•iro lcYa»a d'cst:i cidade mais fa
zenda do <1ue trasfa, pag:tY:t a dizim:l . Xcuhmn estran
geiro podia ro»cmler no Porto as mercadorias compradas, 
nem u-a permitticlo :1 porlucnse ter ~ocicdude counner
cial com estrangeiro. 

§ 

J). Joilo 1.0 COnCCd<:'n feira franca neR!a c idnde llO l .º 
elo C'adn mcz com os pri\·ill'gios e franquia eh feira do 
l'rnn<'ozo. Eram obrigado~ o• moradores dCt Termo e Con
t-OS n traS<•rcm ií. cidade o~ mantimentos. No auno de 1582 
alcanc;o11 n, c:ichdc pod<'r ter foi ra todas :lS Rcmnnas . 

Estas noticia~ e outras que ao diante se dirão são 
colhicl:ts cio 1\Iostr:ldor do Arcbi,·o da. Camarn :liunicipal. 
o~ doc11mcntos, que inll'ndcm com as indicações feitas, 
podem 8Cr cxaminndoR nos linos rospcct ivos. 

Q:1!'111 hom·cr do C~C'rCYer n historhi do Porto mnl 
podl'r:Í dispensar-se de lhe estudar a origem e adianta
mento no~ seus ,·elhos pad1·0<'ns escripto' e apenas busca
dos d'algnm paciente in''<'.,tigador de Yclhnriru,. Para tal 
cmpr<'za seria bem c,;colhido Arnaldo Gama que possuo 
a lguns milhares de copin.• de d iYcrsos doc11111ontos r el:it ivos 
no Porto, cxtrnhidos do archh-o municipal. Obrn <lo tanto 
ftllcgo nrto pode empNh~·ndêl-n. quem, como o douto c~
criptor, ll•m seu tcmp<l c:iptivo, e pautado :ís necegsi
dadcs ele C;\Ch dia . Um fri\·olo romance tem ccntennres do 
lciton•s cspont:incos; a rnsTORIA DO POHTo, ~cm subscri
ptoros solicitadofi, seria no mesmo tempo cm histori:t cl1t 

mina d'um littcrato)J , 

C. C.\ STEI.1.0-BRA .. >CO. 

EXPEDil..:XTE 

Aos srs. assignm1!es de Li.$boa, Braga, f ,amcgo, Coim
br« o Arci1·0 pedimos o ob,•equio de ,<apti.•fa:ercm o imp01·te 
do f . o tri1M8tre da sua aAsig11atw-a aos 110/'808 rorrespo111len
tes. Os ,,,, T"illa da Fei1"<1 M illm. 0 87" J1XVJ1âm Eduardo 
cl'Almei<la 1'ei.rd1-a ; e os mn. das outras localidades JX>
dem f a.:el-o pelo cm·reio, em vales ou como 111ellt0r llies con
ve11l1a . 

Ji'll::em08 já este pedido, ri•to que uma dlts con<lic;ões <i<L 

assig11atura i : o pogamc11to aúia11tado. 


